
 

 

Krízový plán 

 

DOM SENIOROV SEČOVCE n.o. (ďalej len DSS) si plne uvedomuje hrozby šíriacej sa 
pandémie a k minimalizovaniu jej prípadných dopadov pristupuje maximálne zodpovedne. 
Bolo pristúpene k schváleniu organizačných a technických opatrení, ktoré je potrebné urobiť 
pri prípadnom rozšírení infekcie COVID-19 v DSS, aby sa minimalizoval jej dopad. 
Momentálne je riziko infikovania klientov nízke, ale je dôležité sa venovať príprave 
manažmentu ako aj celému tímu zamestnancov DSS, na takéto riziko. Zriadený bol krízový 
štáb, ktorý denne sleduje situáciu, komunikuje s príslušnými inštitúciami a prijíma opatrenia 
na ochranu zdravia klientov ako aj zamestnancov DSS a zároveň zabezpečuje plnohodnotný 
chod zariadenia. Krízový plán je tvorený podľa dostupných odporúčaní ÚVZ SR, RÚVZ a 
MZ SR krízový tím. 

Nový koronavírus SARS-CoV-2 je respiračný vírus. K prenosu dochádza primárne kontaktom 
s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do 
svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo kontaminovanými sekrétmi 
infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek odobratých z dolných dýchacích 
ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v slinách, moči a stolici. 

 

Príznaky ochorenia 

 horúčka nad 38 stupňov Celzia (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov 
sociálnych služieb môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky 
a poradiť sa s lekárom), 

 kašeľ, 
 sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych (ľudovo „nevie sa 

dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie), 
 bolesť svalov. 

 

Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov sociálnych 
služieb s oslabeným imunitným systémom, 

 seniorov nad 65 rokov, 
 klientov s chronickým ochorením (najmä: onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, 

srdcovo-cievne), 
 klientov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi, 
 klientov so súčasne sa vyskytujúcimi viacerými ochoreniami u toho istého klienta – 

títo sú najviac náchylní na vývoj komplikácií, či už pri COVID-19 alebo sezónnej 
chrípke. 



 

 

COVID-19 je nové ochorenie a do dnes nepoznáme liek na zastavenie množenia tohto vírusu, 
nepoznáme ani presný prameň nákazy a ani ako rýchlo sa bude šíriť. Infikovanej osobe môže 
zlyhať dýchací systém, v niektorých prípadoch nastáva smrť, pri senioroch je toto riziko 
vyššie. Nákaza vírusom má rýchly spád. 

 

Ku dňu 6.3.2020 boli hlásené prípady zo všetkých krajín EÚ (v súčasnosti má pacientov s 
COVID-19 už každá krajina EÚ – v niektorých krajinách je ale počet pacientov vyšší ako 
napr. v Taliansku, Španielsku... 

 

ZpS prijíma opatrenia, aby sa zabránilo infikovaniu v zariadení: 

 zákaz návštev a zákaz pohybu klientov mimo ZpS 
 meranie telesných teplôt všetkým zamestnancom na vstupe do zariadenia, 

a preventívne klientom 
 vo zvýšenej miere sa dezinfikujú povrchy, vetrajú sa priestory, používa germicídny 

žiarič.. 
 dbá sa na používanie dezinfekčných a ochranných prostriedkov 
 zákaz skupinových aktivít 
 strava sa podáva na izbách 
 všetci zamestnanci používajú ochranné pomôcky 
 určený krízový tím 
 Zamestnancom sú povinný informovať zamestnávateľa telefonicky v prípade (ich 

alebo ich rodinných príslušníkov alebo blízkych osôb) ciest do krajín s výskytom 
nákazy a musia sa riadiť podľa pokynov RÚVZ. 
 

V prípade podozrenia infikovania klientov zariadenia: 

 izolácia klienta aj všetkých ľudí, ktorí s nim boli v kontakte bez použitia potrebných 
ochranných pomôcok 

 kontaktuje sa ošetrujúci lekár a príslušný RÚVZ, ktorý upresní postup pre danú 
situáciu 

 ošetrujúci personál ma jednorazové pomôcky určené pre prácu so suspektným 
(podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19 

 sledujeme informácie, sme v spojení s RÚVZ a MZ SR 

Mame k dispozícii infekčnú izbu vybavenú potrebným zariadením a pomôckami. V prípade 
prepuknutia infekcie a zabezpečíme izoláciu celého oddelenia podľa potreby. 

 Krízový tím komunikuje prostredníctvom aplikácie messenger, kde je vytvorená 
skupina 



 
 
 

 Riaditeľ DSS – Ing. Ján Dobránsky je jediná osoba určená na komunikáciu s rodinami, 
médiami a pod. 

 Je vykonané vzdelávanie personálu o povahe vírusu a zopakované pravidlá respiračnej 
hygieny a hygieny rúk ako aj dôkladná dezinfekcia prostredia 

 Je pripravený zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom 
zamestnanca), ktorí vyjadrili ochotu v prípade karantény zariadení zotrvať v krízovej 
službe (t. j. nepretržitý pobyt v uzavretom objekte 24/7) 

 Všetci zamestnanci majú v ZpS so sebou vybavenie pre prípad vyhlásenia karantény a 
povolania do zariadenia ku krízovej službe 

 Je zostavený jedálny lístok z trvanlivých surovín na 7 dni  

 

V prípade nákazy v zariadení, karantény zariadenia, uzatvorenie lokality) bude zaslané 
príslušnému zariadeniu rozhodnutie hygienika príslušného RÚVZ o vyhlásení 
karantény príslušného zariadenia sociálnych služieb. 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 

 

 

 


